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Η παρούσα ψηφιακή συσκευή τάξης B πληροί όλες τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών Σχετικά με Εξοπλισμούς που 
Προκαλούν Παρεμβολές του Καναδά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το 
τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται 
στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Η παρούσα συσκευή 
δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) 
η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε 
παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη 
λειτουργία. 

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί  
να εκπέμψει ραδιοσυχνοτική ενέργεια και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, 
ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις 
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι δεν θα 
δημιουργηθούν παρεμβολές σε μία συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί 
επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν από την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, 
συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει την 
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
– Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας 

λήψης 
– Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το 

δέκτη 
– Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού 

κυκλώματος από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης 
– Για βοήθεια, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή 

έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης 

Για την ασφάλειά σας: Μην εκθέτετε τη συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικής σε νερό και μην τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω της. Η συσκευή αναπαραγωγής 
μουσικής έχει σχεδιασθεί για χρήση σε ξηρά περιβάλλοντα 
μόνο και σε πεδίο θερμοκρασιών από 5 έως 45°C. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε 
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην 
εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή 
πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε 
αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω 
στη συσκευή. 

Για να αποσυνδέσετε πλήρως αυτή τη συσκευή 
από το ρεύμα, αφαιρέστε το φις τροφοδοσίας 
από την πρίζα του τοίχου. Η αποσυνδεμένη 
συσκευή θα παραμείνει σε άμεση κατάσταση 
λειτουργίας. 

Το εικονίδιο του κεραυνού με αιχμή βέλους 
μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το 
χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης 
"επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος 
του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς 
μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας σε άτομα. 

Το εικονίδιο του θαυμαστικού μέσα σε 
ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη 
για την παρουσία σημαντικών οδηγιών 
λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα 
συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα 
(ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν 
περιέχονται εξαρτήματα τα οποία μπορεί  
να επισκευάσει ο χρήστης. Για οποιαδήποτε 
επισκευή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Αναγνωρίσεις και ευθύνη 
Τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον 
οδηγό μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα 
κατατεθέντα άλλων εταιρειών. 

Ορισμένα τμήματα χρησιμοποιούν τεχνολογίες Microsoft 
Windows Media. Copyright © 1999-2002 Microsoft 
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα 
Microsoft, Windows Media και το λογότυπο των Windows 
είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Bang & Olufsen, σε καμία 
περίπτωση, δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
συνεπαγόμενη, συμπτωματική ή έμμεση ζημία που προκύπτει 
από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού. 

Το Mac, το λογότυπο Mac και το iTunes είναι εμπορικά σήματα 
της Apple Computer, Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες. 

Απαιτήσεις συστήματος – PC 
• Μία ελεύθερη θύρα USB  
 Εάν συνδέσετε το BeoSound 6 σε αυτή τη θύρα μέσω 

εξωτερικού διανομέα (HUB), βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας 
σας υποστηρίζει συσκευές Full Speed. 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Απαιτήσεις συστήματος – Macintosh 
• Μία ελεύθερη θύρα USB  
 Εάν συνδέσετε το BeoSound 6 σε αυτή τη θύρα μέσω 

εξωτερικού διανομέα (HUB), βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας 
σας υποστηρίζει συσκευές Full Speed. 

• Συμβατό MAC OS X 
• iTunes 7 (ή νεότερο) διαθέσιμο μέσω plug-in. 

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 
• MP3 
 Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz 
 Σταθερές ή μεταβλητές ταχύτητες μετάδοσης bit:  

8-320 Kbps 
• WMA 
 Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz  

Ταχύτητες μετάδοσης bit: 8-320 Kbps 
• OGG 
 Q0-Q10 

Υποστηριζόμενη χωρητικότητα
• 4Gb (χωρητικότητα για το χρήστη: 3,8Gb).

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Bang & Olufsen για 
ενημερωμένο firmware για το BeoSound 6. 
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Γνωριμία με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής 

Το BeoSound 6 είναι μία φορητή  
και επαναφορτιζόμενη συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικής. Πριν 
ξεκινήσετε, πρέπει να φορτίσετε τη 
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. 
Όταν φορτιστεί πλήρως, 
χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB  
για να μεταφέρετε την ψηφιακή σας 
μουσική στο BeoSound 6, και στη 
συνέχεια συνδέστε τα ακουστικά. 
Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη 
χρήση της συσκευής σας.

 
Πιέστε για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή, να επιλέξετε επιλογές 
μενού και πιέστε ξανά για να αλλάξετε 
τη ρύθμιση. Εάν υπάρχει διαθέσιμο 
κάποιο εξώφυλλο και εμφανίζεται 
στην οθόνη, πιέστε  για να φέρετε 
το εξώφυλλο στο προσκήνιο, πιέστε 
και πάλι για να επαναφέρετε τις 
πληροφορίες για το κομμάτι και να 
ατονίσετε το εξώφυλλο. 

  
Πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο 
κομμάτι. Πιέστε και κρατήστε 
πιεσμένο για να μετακινηθείτε προς 
τα εμπρός μέσα στο κομμάτι. 

 

Πιέστε για να μεταβείτε στο 
προηγούμενο κομμάτι. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για να μετακινηθείτε 
προς τα πίσω μέσα στο κομμάτι. 

 

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 
ενεργοποίηση της συσκευής. Όταν η 
συσκευή είναι ενεργοποιημένη, 
πιέστε για αναπαραγωγή. Κατά την 
αναπαραγωγή, πιέστε για παύση της 
αναπαραγωγής ή πιέστε και κρατήστε 
πιεσμένο για να μεταβείτε σε 
κατάσταση αναμονής. 

 

Μετακίνηση προς τα πάνω, πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για συνεχή 
μετακίνηση. 

 

Μετακίνηση προς τα κάτω, πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για συνεχή 
μετακίνηση.

 

Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα 
πίσω μέσα στα μενού ή για να 
επιστρέψετε στην οθόνη 
αναπαραγωγής. Πιέστε και κρατήστε 
πιεσμένο για να επιστρέψετε στο 
κύριο μενού. 
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Οθόνη 
Αύξηση/μείωση 

έντασης  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μόλις η συσκευή 
ολοκληρώσει την αναπαραγωγή ενός 
άλμπουμ ή μίας λίστας 
αναπαραγωγής, τίθεται αυτόματα σε 
αναμονή. Μετά από 24 ώρες σε 
κατάσταση αναμονής, η συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικής 
απενεργοποιείται πλήρως. 



Δημιουργία κινητής λίστας 
αναπαραγωγής 
Μπορείτε να δημιουργήσετε μία 
γρήγορη λίστα αναπαραγωγής της 
μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη 
συσκευή σας. 
> Αποκτήστε πρόσβαση στην 

επιλογή Tracks στο κύριο μενού 
πιέζοντας  και πιέστε  για να 
ανοίξετε την προβολή των 
κομματιών. 

> Μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε 
να μεταφέρετε στην κινητή σας 
λίστα αναπαραγωγής. 

> Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  
για να προσθέσετε το επιλεγμένο 
κομμάτι στην κινητή σας λίστα 
αναπαραγωγής. 

Πρόσβαση στην κινητή σας λίστα 
αναπαραγωγής … 
> Αποκτήστε πρόσβαση στο κύριο 

μενού πιέζοντας  και μεταβείτε 
στην επιλογή Playlists. 

> Πιέστε  για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο Mobile Playlist. 

> Επιλέξτε Play List για αναπαραγωγή 
όλου του περιεχομένου της λίστας 
αναπαραγωγής. 

> Επιλέξτε Play Shuffled για 
αναπαραγωγή όλων των κομματιών 
στη λίστα αναπαραγωγής με τυχαία 
σειρά. 

> Ή, επιλέξτε να μεταβείτε σε κάποιο 
κομμάτι και να κάνετε 
αναπαραγωγή αυτού του 
συγκεκριμένου κομματιού. 

Καθημερινή λειτουργία – 
συντομεύσεις 
Από το κύριο μενού και τα υποκείμενα 
μενού, υπάρχουν αρκετές 
συντομεύσεις που διευκολύνουν το 
χειρισμό. Μεταβείτε απευθείας στην 
αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία 
σειρά, με αναπαραγωγή όλων των 
κομματιών ή των κομματιών από έναν 
συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή είδος. 
Εναλλακτικά, μεταβείτε απευθείας 
στην αναπαραγωγή άλμπουμ ή λίστας 
αναπαραγωγής. 

Συντόμευση για αναπαραγωγή 
κομματιών με τυχαία σειρά – από την 
προβολή κομματιών … 
> Αποκτήστε πρόσβαση στο κύριο 

μενού πιέζοντας  και μεταβείτε 
στην επιλογή Tracks. 

> Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  
για έναρξη της αναπαραγωγής σε 
τυχαία σειρά. 

– από την προβολή καλλιτεχνών ή 
είδους … 
> Αποκτήστε πρόσβαση στο κύριο 

μενού πιέζοντας  και μεταβείτε 
στην επιλογή Artists ή Genres. 

> Πιέστε  για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην προβολή 
καλλιτέχνη ή είδους και επιλέξτε 
καλλιτέχνη ή είδος. 

> Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  
για έναρξη της αναπαραγωγής σε 
τυχαία σειρά. 

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών 
από ένα άλμπουμ συγκεκριμένου 
καλλιτέχνη, από ένα συγκεκριμένο 
άλμπουμ ή από μία λίστα 
αναπαραγωγής … 
> Αποκτήστε πρόσβαση στο κύριο 

μενού πιέζοντας  και μεταβείτε 
στην επιλογή Artists, Albums ή 
Playlists. 

> Πιέστε  για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στην προβολή 
καλλιτέχνη, άλμπουμ ή λίστας 
αναπαραγωγής. 

> Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  
για έναρξη της αναπαραγωγής σε 
τυχαία σειρά όλων των κομματιών 
από έναν επιλεγμένο καλλιτέχνη, 
άλμπουμ ή λίστα αναπαραγωγής. 

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37
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Οθόνη κύριου μενού – ο τίτλος του 
κομματιού που παίζει τώρα, εμφανίζεται 
πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης. Το 
χρώμα του κέρσορα σας ενημερώνει για 
την κατάσταση της μπαταρίας. 

Κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζεται 
πάντα το τρέχον κομμάτι, η διάρκεια και 
ο αριθμός του κομματιού. Εάν υπάρχει 
διαθέσιμη κάποια φωτογραφία του 
καλλιτέχνη, του άλμπουμ ή του 
εξώφυλλου, εμφανίζεται και αυτή. 

Χρησιμοποιήστε τα μενού ή τις 
διάφορες προβολές για να 
μετακινηθείτε στα περιεχόμενα της 
συσκευής αναπαραγωγής μουσικής 
ή για να προσαρμόσετε τις 
ρυθμίσεις. 

Κύριο μενού Menu 
Tracks … Πρόσβαση στα κομμάτια και 

επιλογή αναπαραγωγής σε τυχαία 
σειρά. 

Artists … Εμφανίζει την προβολή 
καλλιτέχνη. 

Albums … Εμφανίζει την προβολή 
άλμπουμ. 

Genres … Εμφανίζει την προβολή 
είδους. 

Playlists … Εμφανίζει τις λίστες 
αναπαραγωγής που έχετε 
δημιουργήσει μέσω του BeoPlayer 
ή την κινητή λίστα αναπαραγωγής. 

Settings … Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
της συσκευής σας αναπαραγωγής 
μουσικής. 

Μπορείτε να προσαρμόσετε 
διάφορες ρυθμίσεις στη συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικής. Οι επιλογές 
είναι οι εξής: 

Ρυθμίσεις 
Repeat … Επανάληψη αναπαραγωγής, 

οι επιλογές είναι On/Off. 
Auto Lock … Αυτόματο κλείδωμα του 

πληκτρολογίου όταν η συσκευή και 
η οθόνη είναι αδρανείς, οι επιλογές 
είναι Off/On. 

Audio … Ρύθμιση της στάθμης των 
μπάσων, οι επιλογές είναι None, 
Medium ή High, ή ρύθμιση του 
δυναμικού φίλτρου ήχου σε On ή 
Off. 

Display … Ρύθμιση του πλαισίου της 
ώρας για την οθόνη, On, Off ή 
Dimmed. 

Language … Επιλογή της γλώσσας 
που θα εμφανίζεται στην οθόνη. 

Battery … Εμφάνιση της κατάστασης 
της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία 
αδειάσει, η συσκευή 
απενεργοποιείται και ακούγεται ένα 
σύντομο ηχητικό σήμα (μπιπ). 

 Σημειώστε ότι ο κέρσορας στην 
οθόνη υποδεικνύει και αυτός την 
κατάσταση της μπαταρίας. Ο 
πράσινος κέρσορας υποδεικνύει 
πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Καθώς 
η μπαταρία αδειάζει, το χρώμα του 
κέρσορα αλλάζει ανάλογα. 

Memory … Εμφάνιση του 
κατειλημμένου και του ελεύθερου 
χώρου της μνήμης. 

About … Έλεγχος της τρέχουσας 
έκδοσης λογισμικού. 

Χρήση των μενού στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής 
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Χρησιμοποιήστε το BeoPlayer ή το 
Windows Media Player για να 
μεταφέρετε μουσική από τον 
υπολογιστή σας. 

Για να μεταφέρετε μουσική … 
– Συνδέστε τη συσκευή 

αναπαραγωγής στον υπολογιστή 
μέσω του καλωδίου USB. 

– Η συσκευή αναπαραγωγής έχει 
καταχωρηθεί ως συσκευή 
αποθήκευσης. 

– Ανοίξτε το πρόγραμμα οργάνωσης 
μουσικής που διαθέτετε. 

– Εάν χρησιμοποιείτε το BeoPlayer, 
τότε ανοίξτε το και κάντε κλικ στο 
COPY για να μεταφέρετε και να 
αποθέσετε (drag and drop) 
κομμάτια καθώς και για να 
οργανώσετε τα κομμάτια. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στον on-line Οδηγό  
του BeoPlayer. 

Σχετικά με το BeoPlayer ... 
Το BeoPlayer είναι το πρόγραμμα 
οργάνωσης μουσικής. Ταξινομεί 
αυτόματα την ψηφιακή σας μουσική 
σε αλφαβητική σειρά ανά καλλιτέχνη, 
τίτλο κομματιού και τίτλο άλμπουμ. 
Σας επιτρέπει να δημιουργείτε τις 
δικές σας λίστες αναπαραγωγής. 
Επίσης, χρησιμοποιήστε το BeoPlayer 
για να γράψετε, να αποθηκεύσετε και 
να οργανώσετε κομμάτια από ένα CD. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στον on-line Οδηγό του 
BeoPlayer. Χρησιμοποιήστε το CD-rom 
για να εγκαταστήσετε το BeoPlayer. 

Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Ρύθμιση 

Για να φορτίσετε τη συσκευή 
αναπαραγωγής, συνδέστε τη 
συσκευή αναπαραγωγής με την 
σύνδεση USB του υπολογιστή σας 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο που 
περιλαμβάνεται. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήστε το φορτιστή 
ταξιδιού για φόρτιση. 

Σχετικά με τη φόρτιση ...  
Για να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή 
αναπαραγωγής, αφήστε την 
συνδεδεμένη για περίπου δυόμισι 
ώρες. Όταν φορτιστεί πλήρως, 
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για 
έως 40 ώρες. 

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι 
χαμηλή ... 
Ακούγεται ένας προειδοποιητικός 
ήχος και ο φωτισμός της οθόνης 
χαμηλώνει. Ο προειδοποιητικός ήχος 
επαναλαμβάνεται ακριβώς πριν η 
μπαταρία εξαντληθεί πλήρως. 

Επίσης, το χρώμα το κέρσορα 
απεικονίζει την κατάσταση στην 
οθόνη. Το πράσινο χρώμα του 
κέρσορα υποδεικνύει ότι η συσκευή 
είναι πλήρως φορτισμένη. Στη 
συνέχεια, το χρώμα αλλάζει σε 
αποχρώσεις του πορτοκαλί/κίτρινου 
υποδεικνύοντας την κατάσταση της 
μπαταρίας. 

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ... 
Εμφανίζεται μία μπλε γραμμή κατά 
μήκος της οθόνης. Καθώς η μπαταρία 
φορτίζεται, αυτή η γραμμή γίνεται 
πράσινη. 

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της 
συσκευής αναπαραγωγής όταν είναι 
συνδεδεμένη στο καλώδιο USB. Ωστόσο, 
εάν η συσκευή φορτίζεται μέσω του 
φορτιστή ταξιδιού, ο χειρισμός της είναι 
πάντα εφικτός. 

Μην αφήνετε τις μπαταρίες ή τα πακέτα 
μπαταριών να εκτίθενται σε υπερβολικές 
πηγές θερμότητας, όπως στην ηλιακή 
ακτινοβολία, σε φωτιά, κλπ.

Συνιστούμε ο υπολογιστής σας να 
διαθέτει παροχή ρεύματος με γείωση. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz

�

Για να αφαιρέσετε το φις, πιέστε στα 
σημεία που υποδεικνύονται για να το 
απελευθερώσετε και να το αποσυνδέσετε.  

Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι ή κάτι 
παρόμοιο για επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων. Σημειώστε ότι όλο το μουσικό 
περιεχόμενο θα παραμείνει άθικτο.  

Οπή επαναφοράς 



Λήψη νέου λογισμικού … 
Μέσω της ιστοσελίδας της Bang & 
Olufsen, μπορείτε να κάνετε λήψη 
(download) νέου λογισμικού στη 
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
παρέχονται στην ιστοσελίδα.  

Τοποθέτηση και χρήση των 
ακουστικών 
Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, συνιστούμε 
να συναρμολογήσετε, να τοποθετήσετε 
και να ρυθμίσετε τα ακουστικά που 
συνοδεύουν τη συσκευή όπως 
απεικονίζεται σε αυτή τη σελίδα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η παρατεταμένη 
χρήση σε υψηλή ένταση μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στην ακοή! 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την ασφάλειά σας, 
μην εμποδίζετε το τεμάχιο σύσφιξης που 
βρίσκεται στο λουράκι του λαιμού για τη 
δερμάτινη θήκη – κάνοντας, για 
παράδειγμα, έναν κόμπο στο λουράκι. 
Το τεμάχιο σύσφιξης έχει σχεδιαστεί να 
γλιστρά εάν το λουράκι λαιμού πιαστεί 
κατά λάθος κάπου ή τραβηχτεί. 

Δερμάτινη θήκη για τη συσκευή 
αναπαραγωγής με τα ακουστικά. 

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή 
αναπαραγωγής μουσικής. 

�



Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν εκδώσει την οδηγία περί 
απόρριψης ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σκοπός της 
οδηγίας είναι η πρόληψη απόρριψης 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και η προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης καθώς και άλλων 
μορφών περισυλλογής τέτοιων 
απορριμμάτων. Συνεπώς, η οδηγία 
αφορά κατασκευαστές, 
αντιπροσώπους και καταναλωτές. 
Η οδηγία WEEE (περί απόρριψης 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού) απαιτεί τόσο οι 
κατασκευαστές όσο και οι τελικοί 
χρήστες να διαθέτουν τον ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα με περιβαλλοντικά φιλικό 
και ασφαλή τρόπο, και ο εξοπλισμός 
και τα απορρίμματα να 
επαναχρησιμοποιούνται ή 
περισυλλέγονται για τα υλικά τους ή 
την ενέργεια. 
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δεν 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα 
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. 
Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα πρέπει 
να συλλέγονται και να απορρίπτονται 
χωριστά. 

Τα προϊόντα και οι εξοπλισμοί που 
πρέπει να συλλέγονται για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση 
και άλλες μορφές περισυλλογής 
φέρουν τη σήμανση του 
εικονογράμματος που εικονίζεται. 
Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα 
συλλογής που είναι διαθέσιμα στη 
χώρα σας, προστατεύετε το 
περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και 
συμβάλλετε στη λογική χρήση των 
φυσικών πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
απορριμμάτων προστατεύει από τον 
κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις 
επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί 
να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς. 
Το κατάστημα πώλησης της Bang & 
Olufsen θα σας βοηθήσει και θα σας 
συμβουλεύσει σχετικά με το σωστό 
τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας. 

Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Waste Electrical 
and Electronic Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος 
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Το παρόν προϊόν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
των Οδηγιών 1999/5/EC και 
2006/95/EC. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 
χαρακτηριστικά και η χρήση τους 
υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς 
προειδοποίηση! 

Μόνο για την αγορά του Καναδά! 
Η παρούσα ψηφιακή συσκευή τάξης B 
πληροί όλες τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών Σχετικά με Εξοπλισμούς 
που Προκαλούν Παρεμβολές του 
Καναδά. 

Μόνο για την αγορά των ΗΠΑ! 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών εξοπλισμός έχει 
δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν 
τεθεί για ψηφιακές συσκευές τάξης Β, 
σύμφωνα με το τμήμα 15 των 
Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία έναντι επιβλαβών 
παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. 
Ο παρών εξοπλισμός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει 
ραδιοσυχνοτική ενέργεια και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν 
παρεμβολές σε μία συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Εάν ο παρών 
εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν 
να διαπιστωθούν από την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση 
του εξοπλισμού, συνιστάται στο 
χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει 
την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα μέτρα: 

– Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη 
θέση της κεραίας λήψης. 

– Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα 
στον εξοπλισμό και το δέκτη. 

– Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα 
διαφορετικού κυκλώματος από 
αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο 
δέκτης. 

– Για βοήθεια, συμβουλευθείτε το 
κατάστημα πώλησης ή έναν 
έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης. 
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